
Tema Arbetsmiljö
HR-chefsmöte 16 juni 2016



Plan för timmarna vi har

08.30 Tina Liljedahl-Shéel inleder 

09.00 Jan Winroth - organisationshälsa

09.30 Projekt förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstal

ESF-projektet i Östra Göteborg

10.00 Fika

10.30 Aktuellt inom hälso- och  arbetsmiljöområdet 

11.30 Enbart SDF – Omställningsfonden, 

Tidig lokal omställning (TLO-KL) 



Inledning HRC
2017-06-16



Vad händer inom HR-

området nu?

•Samverkansavtalet – stödmaterial

•Policy & riktlinje för representation och gåvor

•Mötesplats Göteborgs Stad 2017-2021

•HR-program i Göteborgs Stad

•Det gränslösa arbetslivet!



Nyrekryteringar inom 

HR-området på SLK

•Åsa Lindbom – planeringsledare analys

•Michael Färdig – förhandlingschef

•Planeringsledare chefsförsörjning (Lilians

efterträdare) pågår

•Planeringsledare MR/HR pågår

•HR-direktör pågår



Jan Winroth



Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Från förskrift till praktik
Ett nytt sätt att tänka och arbeta med arbetsmiljö och hälsa !?

AFS 2015:4



Förändring och lärande

KÄNNA TILL - Här kan det räcka med information

KUNNA - Här krävs information + bearbetning

FÄRDIGHET - Här krävs instruktion + övning

FÖRSTÅ - Här krävs information + bearbetning + sammanhang

FÖRÄNDRING - Mål – Strategier         ÖNSKAT RESULTAT - Utvärdera



Den nya föreskriften AFS 2015:4 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

SYFTE
1§ Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö
och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska
och sociala förhållanden i arbetsmiljön



Den nya föreskriften AFS 2015:4 – Innehåll och tolkning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

• Ökat fokus på organisatoriska frågor
- Kopplingen mellan organisatoriska frågor, arbetsmiljö och hälsa – helhetssyn

- Exempelvis frågor kring ledning och styrning och balansen mellan krav och resurser

• Lyfter fram tre områden
- Arbetsbelastning (primärt en organisatorisk och individrelaterad fråga)

- Arbetstider (primärt en organisationsfråga)

- Kränkande särbehandling (primärt en social fråga – relationsfråga)

• Ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Målen skall syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa

- Ge medarbetarna möjligheter att medverka i arbetet att ta fram dessa mål - delaktighet



Organisatorisk och social arbetsmiljö 
– ett sätt att tänka och arbeta med arbetsmiljö och hälsa

Kräver: Kunskaper, förståelse, färdigheter - KOMPETENS

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling     (AFS 2015:4, s 7)

3. Hur man omsätter organisatorisk arbetsmiljö till praktisk handling (förstå kopplingen verksamhetsfrågor – hälsofrågor)
4. Hur man arbetar hälsofrämjande (sätter mål, omvandlar till strategier, följer upp och utvärderar - på olika systemnivåer)

OBS! Om en arbetsgivare skall kunna leva upp till formuleringarna i föreskriften så krävs även kunskap och kompetens
kring de frågor som vi formulerat i punkt 3 och 4



Förstå kopplingen mellan:

Verksamhet – Arbetsmiljö - Hälsa

Organisatorisk arbetsmiljö

Kräver: Kunskaper, förståelse, färdigheter - KOMPETENS



Verksamheten som utgångspunkt
- Varför eller för vem finns vi till?

UPPDRAG          VERKSAMHET RESULTAT KVALITET
- Krav, resurser, ansvar
- Uppdragsdialog

Yttre villkor

Inre villkor

Yttre

Inre

Organisationshälsa handlar om att förstå kopplingarna mellan: Verksamhet – Arbetsmiljö - Hälsa



Organisationshälsa  
- handlar om att förstå kopplingarna mellan

Verksamhet ---------------- Arbetsmiljö -------------------- Hälsa

VERKSAMHET HÄLSA

• Arbetsvillkor

• Arbetsklimat

• Personliga upplevelser
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ORGANISATION
• Organisering
• Ledning och styrning
• Ledarskap
• Organisationskultur

GRUPP / INDIVID
• Personalgruppens psykologi
• Leda medarbetare

• Vad menas?
• Vad påverkar



3.  Hur man omsätter organisatorisk arbetsmiljö till praktisk handling 

Förstå kopplingen mellan:

Verksamhet – Arbetsmiljö - Hälsa

Organisatorisk arbetsmiljö

Handlar om

ARBETSVILLKOR
och hur dessa påverkar arbetsmiljön och hälsan



ORGANISATORISK ARBETSMILJÖ

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:
• Ledning och styrning
• Kommunikation
• Delaktighet, handlingsutrymme
• Fördelning av arbetsuppgifter
• Krav, resurser, ansvar (AFS 2015:4, s 6)



Ledning styrning

KONTROLL TILLIT

Finns flexibilitet så att ledning och styrning är anpassad till verksamhetens krav och medarbetarnas kompetens?
Jämför manualer, riktlinjer, checklistor med situationer som kräver ett situations anpassat och reflexivt handlande

Fördelning av arbetsuppgifter

• Organiseringen av arbetet – tydlighet vad gäller roll- och ansvarsfördelning – krav, resurs, ansvar
• Tydliga mål för uppdraget – organisations-, grupp- och individnivå
• Kommunikation – uppdragsdialog och forum för verksamhetsutveckling och uppföljning - delaktighet

M 4 B



Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa

• Strategiskt (exempelvis finns med i ledning och styrning… resurssatt) – Operativt… Lång sikt – Kort sikt
• Kompetens som vägleder: Tanke – Handling … Mål – Handlingsplaner… Handling… Utvärdering
• Organisering: Tydlig struktur där roller och ansvar är tydliga

SAM

Historia ------------------------------------------------- NUTID ----------------------------------------------------- Framtid

ARBETSMILJÖ

- Fysisk
- Organisatorisk
- Social
- Upplevd

Verksamhet

Fysisk 
arbetsmiljö

Organisatori
sk 

arbetsmiljö

Social 
arbetsmiljö

Upplevd 
arbetsmiljö

NULÄGE 

Arbetsvillkor

Arbetsmiljö

Hälsa

ANALYS

Villkor

Resurser

Riskbedömning

ÖNSKAT LÄGE

Prioriteringar

Mål och planer

Genomförande

UPPFÖLJNING / 
UTVÄRDERING

Processen

Inverkansfaktorer

Resultat



1. Förarbete och analys av 
kontext och villkor

2. Nuläget – arbetsmiljö 
och hälsa

Risk – och friskfaktorer

3. Analys av nuläget

Önskat läge

Prioriteringar

Mål - strategier - plan

4.Genomförande

Beredskap för nya villkor

Utvärdering - process

Utvärdering - insatser

5 Uppföljning och 
utvärdering

Sammanvägt resultat

Summativt / Formativt

Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete – utifrån AFS 2015:4

FRÄMJANDE
FAKTORER

Organisatoriska villkor

Arbetsmiljöenkät
Andra data



Vad säger forskningen om hållbart utvecklingsarbete

Det krävs:

• Ett starkt stöd ”uppifrån” – ledare, ägare, politiker

• En hög grad av delaktighet av berörda i hela genomförandeprocessen

• En tydlig koppling mellan driftsfrågor och utvecklingsfrågor

• En integration av effektivitets-, arbetsmiljö-, kvalitets- och jämställdhetsfrågor

• Att nödvändiga resurser avsätts för utvecklingsarbetet

• Inslag av lärande och reflektion som tillåter korrigering utifrån gjorda erfarenheter

• En kompetent projektledning och en effektiv projektorganisation (i Svensson, Aronsson m.fl., 2007, s 13)

Detta överensstämmer med beprövad erfarenhet!!!!



Reflektion

Reflektera över innehåll i Jan Winroths dragning.  

• Vad fungerar bra hos oss idag?

• Vad behöver vi förbättra?



Projekt förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukskrivningstal

ESF-projektet i Östra Göteborg



Projektets uppdrag

Ge stadens verksamheter förutsättningar att utveckla arbetsmiljön.

Ta ett samlat grepp (skapa sammanhang) inom strategiskt viktiga 

områden

Gemensam grepp arbetsmiljön

Specifika 

områden

Fackförvaltning

Stadsdelar

Bolag 



Förväntat resultat

Projektet ska resultera i ett åtgärdspaket (gemensamma 

redskap) för staden. 

Dessa ska sedan anpassas efter de specifika behov som 

finns i våra bolag, stadsdelar och fackförvaltningar

.



Enhetligt – inte samma



Projektets två faser

Fas 1

Nulägesanalys för att ta fram vad som ska förbättras samt föreslå 

åtgärder

Fas 2

Konkretisera åtgärderna i en handlingsplan



Arbetsprocess

Nuläge

Göteborgs Stads 
nuläge/behov

Parternas 
avsiktsförklaring

Två 
nyckelområden

valda

Workshops i 
verksamheterna



Alla arbetsmiljöförhållanden

Organisatoriska

• Ledning och 
styrning

• Kommunikation

• Delaktighet, 
handlingsutrymme,

• Fördelning av 
arbetsuppgifter och

• krav, resurser och 
ansvar.

•

Sociala

• Samarbete

• Samspel

• Stöd från chefer och 
kollegor

•

Fysiska

• Lyfta

• Falla/halka

• Ljud/ljus

• Värme/kyla

• Maskiner/fordon

•



Vad menar vi med resurser? 

Resurser

Det i arbetet som bidrar till att

1. Uppnå mål för arbetet, eller

2. Hantera krav i arbetet

Arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga 

och tydliga mål, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd och 

möjlighet till återhämtning.



Vi ska bidra till hållbara arbetsplatser och verksamheter i     

Göteborgs Stad genom strategiskt arbetsmiljöarbete

Förslag till åtgärder inom prioriteringsområde 1:

• Fastställa ett enhetligt underlag för nämnder och styrelser, inklusive 

ekonomiska nyckeltal, för uppföljning av stadens hälso- och arbetsmiljöarbete.

• Genomföra riktade utbildningar med tillhörande metodstöd för att stadens 

verksamheter ska kunna göra en samlad analys, planering och uppföljning av 

hälso- och arbetsmiljöarbetet.

• Revidera medarbetar- och arbetsmiljöpolicyn och dess riktlinjer i linje med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter på olika 

nivåer tydliggörs i tillhörande anvisningar och stödmaterial tillsammans med 

gemensamma definitioner av hälsobegrepp. 

• Öka tillgängligheten till stadens stödmaterial i arbetsmiljöarbetet för chefer och 

medarbetare genom att samla det på en för staden gemensam 

kommunikationsplattform. 



Verksamhet

PersonalEkonomi

SAM
SAM

Nuvarande 

läge?Mål

SAM



Med fokus på hälsa ska vi utveckla kunskaper, metoder 

och redskap som bidrar till att förbättra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i stadens verksamheter

Förslag till åtgärder inom prioriteringsområde 2:

• Forma metodstöd och genomföra riktade utbildningar för att kunna arbeta 

systematiskt med arbetsbelastning och återhämtning på arbetsplatsen. 

• Föra in begreppet hälsa i rekryteringsprocessen vid annonsering, vid 

anställning och i utvecklingssamtal. Tydliggöra vad staden erbjuder för att 

främja medarbetares hälsa. 

• Uppmuntra nämnder och styrelser att avsätta medel i budget för hälso- och 

arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom hälsopotter där verksamheterna kan 

söka medel för innovationer i arbetsmiljöarbetet. 



Tanke- och arbetsmodell

Organisationshälsa 
- handlar om att förstå kopplingarna mellan

Verksamhet ------- Arbetsmiljö ---------- Hälsa
Organisation ------ Grupp ------ Individ

VERKSAMHET

HÄLSA

Arbetsvillkor

Arbetsklimat

Personliga upplevelser
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Avgörande faktorer

Engagerat ledarskap

Delaktiga medarbetare

AFS 2015:4



Nuläge

 I CSG 11/4 ställde sig samtliga fackliga organisationer oeniga med 

arbetsgivaren.

 Personalutskottet bordlade ärendet 26/4 efter ett yrkande från 

alliansen. De föreslår ytterligare dialog med de fackliga 

representanterna vilket bifölls.

 24/5 sker dialog i personalutskottet. Ärendet bordläggs återigen. Ett 

tillägg ska göras för att möta oenigheten.

 En mer konkretiserad handlingsplan för föreslagna åtgärder 

beräknas vara klar för beslut i november 2017. 

 Implementering av handlingsplanens åtgärder beräknas kunna starta 

vid årsskiftet 2017/ 2018.



Yrkande 14/6
”Chefer inte har inte de resurser och befogenheter som motsvarar det 

ansvar de har för arbetsmiljön, och som är en nyckelfråga för att 

kraftfullt kunna komma tillrätta med problemet”

Medarbetare och chefer upplever en låg grad av möjlighet att kunna 

påverka och ha inflytande över arbetet.

Kunskaper men framförallt möjligheter att arbeta förebyggande innan 

medarbetare blir sjukskrivna behöver därför förstärkas i 

linjeorganisationen bland stadens chefer.

Personaldirektören får i uppdrag

Att utveckla metodstöd för att förvaltningar och bolag ska kunna göra 

en analys och bedömning av chefers förutsättningar att axla 

arbetsmiljöansvaret i förhållande till resurser.

Att se över möjligheter att delegera ansvar och befogenheter direkt i 

verksamheten och till första linjens chefer



Aktuellt inom hälso- och  

arbetsmiljöområdet 
HR-chefsmöte 170616



Aktuellt inom hälso- och 
arbetsmiljöområdet 

• Uppföljning av nuvarande ramavtal för Företagshälsovård – nytt avtal 1/1-18

• Modell för att säkerställa arbetsmiljöperspektivet i upphandling samt i nya 

versioner av IT-stöd

• ESF-projektet En hälsosam arbetsplats (processägare Östra Göteborg)

• Stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet (ex. tobaksfri arbetstid, 

anpassning till reviderad diskrimineringslag - kränkande särbehandling, hot & 

våld och trakasserier, personsäkerhet, kemiska arbetsmiljörisker)

• Grundläggande arbetsmiljöutbildning

• Tidig lokal omställning (TLO-KL) Katrin kommer kl 11.30

Uppdrag från kommunstyrelsen:

• Förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

• Utredning om friskvårdstimme
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Aktuellt inom…

Uppdrag från kommunstyrelsen:

• Förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

• Utredning om friskvårdstimme



Aktuellt inom…

Annat:

• Ramavtal för Företagshälsovård – avtalsstart 1 januari 2018

– Tilldelningsbeslut inom kort

– Under hösten
• Mässa/träff mellan beställare och leverantör(er)

• Arbeta fram gemensamma mallar (beställning, statistik, arbetsförmågebedömningar)



Aktuellt inom…

Annat:

• Modell för att säkerställa 

arbetsmiljöperspektivet i upphandling 

samt i nya versioner av IT-stöd



Aktuellt inom…

Annat:

• Stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet 



Aktuellt inom…

Annat:

• Förstudie kring att eventuellt ersätta Lisa



Aktuellt inom…

Annat:

• Tidig lokal omställning (TLO-KL) Katrin kommer kl. 11.30



Aktuellt inom…

Annat:

• Grundläggande arbetsmiljöutbildning



Arbetsmiljöutbildning för staden

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet 

Cheferna har det operativa ansvaret för det löpande systematiska 

arbetsmiljöarbetet, samtidigt som förutsättningarna är ett ansvar för högsta 

ledningen. Skyddsombuden har en viktig roll i detta arbete. Chefers och 

skyddsombuds kunskaper om SAM, organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

samt om vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa är av yttersta vikt 

i detta arbete. Chefer behöver uppleva att organisationen ger tillräckligt stöd i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att säkerställa att Suntarbetslivs

verktyg sprids och används i stor omfattning på arbetsplatserna. 

Ur avsiktsförklaringen om parternas gemensamma ansvar



Grundläggande arbetsmiljöutbildning: 
GAM

Syftet är säkerställa att nya chefer och skyddsombud har erforderlig kompetens 

för att kunna fullgöra sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utbildningen lägger stor vikt vid hur 

Göteborgs stad i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och 

medarbetare arbetar för att få ett bra grundläggande systematiskt 

arbetsmiljöarbete i organisationen.



Grundläggande arbetsmiljöutbildning: 
GAM

• Prestationsmål: 8 (á 25 deltagare) utbildningsomgångar per år (6 halvdagar 

eller 3 heldagar). Genomgången utbildning under första året i sin nya roll som 

chef, skyddsombud (eller hr-specialist). 

• Långsiktigt mål: ökad kompetens ska bidra till en mer hållbar arbetsmiljö

• Avgränsning: för de som är i behov av att uppdatera kunskaper kommer en 

heldagsutbildning ”Uppdatering Systematiskt arbetsmiljöarbete” erbjudas 2 

ggr/termin



GAM 6 olika moduler

• Innehåller det som reglerar 
arbetsmiljöarbetet, roller i 
arbetet och hur arbetsgivare 
och arbetstagare samverkar 
för att förbättra arbetsmiljön

Introduktion till 
arbetsmiljöarbete 

–

Regler, Roller, 
Samverkan 

• Går mer i detalj igenom 
grunderna i AFS 2001:1 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Grunder i 
systematiskt 

arbetsmiljöarbete

• Går mer i detalj igenom AFS 
2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

Organisatorisk 
och social 
arbetsmiljö

• Vilka vägar en arbetsmiljö-
fråga kan ta, olika metoder 
för att undersöka och 
riskbedöma, samt hur 
arbetsmiljö sker i 
samverkan

En arbetsmiljö-
frågas väg

• Ansvar och hantering av 
tillbud och arbetsskador 
samt rutiner för 
arbetsanpassning och 
rehabilitering

Det 
rehabiliterande 

arbetsmiljöarbetet

• Tar ett helhetsgrepp om 
organisationshälsan och hur 
arbetsmiljö hänger ihop med 
gruppens och individers 
hälsa och prestationer

Arbetsmiljö med 
hälsan & MR i 

fokus



Tidsplan utbildningar höst 2017

Vad Målgrupp När

Utbildning för utbildare Utbildare G A M 29-30 augusti

G A M 2 (6 halvdagar) Chefer, skyddsombud och HR som är nya i sin roll 14, 29 september

12, 27 oktober

3, 24 november

G A M 3 (3 heldagar) Chefer, skyddsombud och HR som är nya i sin roll 28 september

13 oktober

27 oktober

G A M 4 (3 heldagar) Chefer, skyddsombud och HR som är nya i sin roll 17 november

1 december

15 december

G A M 5 (6 halvdagar) Chefer, skyddsombud och HR som är nya i sin roll 7, 16, 21, 30 november

5, 14 december

SAM 1, 2, 3 (repetition) Har genomgått grundläggande utbildning eller har 

motsvarande kunskaper

15 september

24 oktober

14 december

Fördjupningsmoduler 1, 2, 3, 

4, 5 (1 halvdag)

Varierande teman och därmed varierande målgrupper 23, 24, 25 oktober

24 november

8 december

Utbildningsdag för 

processgrupp

Lokala processledare arbetsmiljö och hälsa 21 september



Ansvarsfördelning

• Arbetsgivare och fackliga representanter ansvarar gemensamt för 

genomförande av utbildningsmodulerna

• Respektive förvaltning/bolags skyddskommittéer ansvarar för anmälan av 

deltagande

• Intraservice administrerar anmälan och deltagande, lokalbokning och 

utvärdering av kurstillfällena

• Uppföljning av GAM görs en gång per år i referensgruppen för Hr-frågor och för 

bolagens del i koncernfackliga rådet



Dilemmat

Arbetsmiljölagen…

Arbetsmiljöverket…

Mitt ansvar…

Skyddsrond…

Samverka med 

skyddsombud…

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö…

Verksamhet

PersonalEkonomi

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete…
Hur…

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElu6zrsHQAhURKywKHRbaCfsQjRwIBw&url=http://ulpa-fotboll.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNGiN3-aOCyQYz6sDwR6Sx7FvM-iIw&ust=1480075845203893


Arbetsmiljöarbete är en viktig strategisk fråga.

Delar börjar komma på plats, men…



…hur går diskussionerna i din ledningsgrupp? 

Hur vill du att diskussionen ska gå och hur tar du det vidare? Ge din 

kollega tips på ett första steg 
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Tack för er uppmärksamhet

”…Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar 

och integrerad del av våra verksamheter. En god 

arbetsmiljö är en förutsättning för väl fungerande 

arbetsplatser. Den innebär också att vi får bra 

förutsättningar att vilja och kunna arbeta ett helt 

yrkesliv...”
Ur Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad


